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  ة خالصال

تلـوث الميـاه الصـناعية     لخفض جديدة ية مختبريةتم بناء وتنفيذ منظومة معالجة بيولوج     
والعضوية ) االمونيا ، النتريت ، النترات ، الكبريتات ( المطروحة ببعض الملوثات الالعضوية 

و اليوريا  والمواد العالقة الكلية وذلك من شركة إنتـاج    BOD5الطلب الحياتي لالوكسجين ، (
زراعية محورة من قبلنا في تثبيت المتغيرات الخاصة لقد استخدمت أوساط . األسمدة النتروجينية 

استخدمت تقنية تقييد الخاليا في جميع وحدات المنظومة المؤلفة من الوحدة الخليطة    .بالدراسة 
)Mixo-unit (   ذات الفضاءات غير المفصولة ووحدة الدنترة ووحدة ازالة الكبريتـات وشـغلت

 Fed(الوحدة الخليطة لتشغيلها بنظام التغذية بـدفعات  المنظومة بنظام الوجبة الواحدة وانتخبت 
Batch Techique  ( لتر / ملغم 1300أزيلت االمونيا بتركيز ابتدائي .   للحجم التشغيلي الكلي
% 50وبنسـبة  ) ND-A( لتر من الوسط الزرعي المختبري / ملغم  3800والكبريتات بتركيز 

ة بتقنية الوجبة الواحدة ، وأنجـزت اإلزالـة   ساعة من تشغيل الوحدة الخليط 48خالل %  45و
اما بتقنية التغذية بالدفعات فقد حدد وقت االحتباس الهيدروليكي المطلوب إلزالة . خالل سبعة أيام 
وبعـد  . سـاعة  40لتر بـ / ملغم  1300لتر والكبريتات بتركيز / ملغم  500االمونيا بتركيز 

ساعة الزالة نفس التراكيز وبدون ظهور  26 -25 استخدام أربعة دفعات استقر وقت احتباس عند
الثابتة إلى الحـدود    BODعن انخفاض قيم " تراكيز غير مسموحة من النتريت والنترات فضال

أزيلت االمونيا والنتريت والنترات من المياه الصناعية المهيأة للمعالجة البيولوجيـة  . المسموحة 
الوحدة الخليطة وبعد مرور أربعة أيام واقل من ثالثـة  والمياه المطروحة بعد المعالجة باستخدام 

لتر في وحدة الدنترة / ملغم  500أزيلت النترات بتركيز . أيام على التوالي بنظام الوجبة الواحدة 
أما الكبريتات فقد أزيلت مـن  ) . O3a-A( ساعة باستخدام الوسط الزرعي المحور  48خالل 

لتر وخالل ثالثة أيام بنظام الوجبة الواحدة / ملغم  2129بتركيز ) C- medium(الوسط المحور 
  .وظروف ال هوائية 
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Build a New Biological Treatment Laboratory System to 

Reduce Pollution of Some Inorganic and Organic Pollutants 

in Industrial Wastewater 

  
Abstract 

       Instruction  and  implementation of  a new laboratory biological treatment 

system -unit . The complete removing was achieved after 7 days . The hydraulic 

were achieved to reduce the pollution of  industrial wastewater  of artificial 

fertilizers  company  with some inorganic pollutants  ( NH4
+

 , NO2
-
 , NO3

-
  AND 

SO4
2- ) and organic  ( Biological Oxygen Demand , BOD5  ; urea  and Total 

Suspended Solids ,TSS ). The modified culture media ,by me , were used to  

optimize the specific variables related to this study . Immobilized technique was 

used in all units of biological system that consists of Mixo- unit with non discrete 

spaces, Denitrifying and Sulfate reducing units . 
  The mixo-unit was operated by Fed- batch technique of the whole volume  

meanwhile the other units by  batch technique . In laboratory artificial medium 

(ND- A ) the primary concentration of ammonium and sulfate were  1300 mg / l 

and 3800 mg / l  and reduced  to 50% and 45% respectively in Mixoretention time 

required to reduce  500 and 1300 mg / l of ammonium and sulfate respectively in 

fed- batch culture was 40 hr . The retention time of fed- batch became stable at a  

range of  25 -26 hr in removing the same  concentrations and not  across the 

environmental limitations  of NO2
-
 , NO3

- ,   in addition to reduce the BOD to the 

allowable concentration . The ammonium , nitrite and nitrate  were reduced after 4 

and 3  days for pretreated and disposed treated wastewater respectively using 

Mixo- unit and batch technique . Nitrate was removed by concentration of 500 mg / 

l  in denitrifying unit using the modified medium ( O3a – A) . The sulfate was 

removed in modified medium ( C- medium) by concentration of 2129 mg / l  

during 3 days using batch technique and anaerobic conditions.
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